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Sněženky s rozvahou vystrkují své bílé kvítky nad zem, na jívách 
rozkvétají „kočičky“ a sluníčko, když občas vysvitne, začíná uka-
zovat svojí sílu. I když to tak podle počasí zatím nevypadá, jaro 
už nám zaklepalo na dveře a s ním se probouzí i příroda a lidé 
po zimním pošmourném období nabírají novou energii. S jarem 
přicházejí i svátky jara Velikonoce.
Přeji Vám milí spoluobčané, ať načerpáte z jarního sluníčka mno-
ho energie, svátky jara prožijte v klidu, pohodě a ve zdraví.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Dne 4. dubna 2013 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany výročí zlaté svatby manželé Voršila a Jaroslav Košťálovi.

Dne 25. dubna 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Hana a Miroslav Janečkovi.

K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Zlaté svatby

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za přání k mým na-
rozeninám. Dobré slovo potěší každého, zvláště starého člověka. 
Udělalo mně to radost a velice si toho vážím.

Jiří Procházka

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání u 
příležitosti výročí naší zlaté svatby, paní Aleně Pavlišové za milou 
návštěvu dárek a květiny.

Manželé Mertlovi

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé 
blahopřání k mým narozeninám.

Eva Raticová

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit na poslední 
cestě s paní Evou Prorokou, za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Poděkování

Ředitelka Mateřské školy Slatiňany, Švermova 693, vyhlašuje zá-
pis dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014.
Zápis se koná v pondělí, 29. 4. 2013 od 12.30 do 17.00 hodin 
v mateřské škole. Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list 
dítěte. Ostatní informace získají při zápise.

Hana Rudová, ředitelka školy

ZÁPIS do mateřské školy na školní rok 2013/2014

V sobotu 13. dubna 2013 v 11.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 8 nových občánků.

Vítání občánků

Upozorňujeme občany, že na internetových stránkách města www.
slatinany.cz je zveřejněna vizualizace trasy obchvatu Chrudimě.

Informace pro občany

Upozorňujeme obyvatele a návštěvníky města Slatiňany, že 
od dubna 2013 se zahájí stavební práce na výstavbě nového veřej-
ného osvětlení v ulici Na Ostrově ve Slatiňanech.
Dokončení stavby je plánováno na začátek června 2013.
Žádáme obyvatele a návštěvníky města Slatiňany, aby dbali zvý-
šené opatrnosti při průchodu nebo průjezdu touto ulicí.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění
pro obyvatele a návštěvníky města Slatiňany

Infocentrum Slatiňany nabízí k prodeji DVD s filmy, které se pro-
mítají v Interaktivním muzeu starokladrubského koně. Jedná se 
o tématiku starokladrubští koně, porod, život, zapřahání, podková-
ní a využití. Další část vypovídá o historii i současnosti Švýcárny, 
Slatiňan a o životě prof. PhDr. MUDr. Františka Bílka. Toto DVD 
je možno zakoupit i při návštěvě muzea. Cena za 1 kus je 99 Kč.

DVD Švýcárna – již v prodeji i v IC
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 62. schůzi dne 4. 2. 2013
  1.  Plnění usnesení rady města Slatiňany
  2.  Výroční zprávu za rok 2012 o poskytování informací (zák. č. 

106/1999 Sb.)
  3.  Inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany 

za rok 2012
  4.  Inspekční zprávu o zjišťování podmínek, průběhu a vzdělávání 

poskytovaného v ZŠ Slatiňany
  5.  Úpravu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organi-

zace města na rok 2013
  6.  Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města 

na rok 2013
  7.  Instalaci vodoměru v prodejně květin v budově č. p. 771 v ulici 

T. G. Masaryka ve Slatiňanech
  8.  Zřízení věcného břemena pro stavbu elektrické přípojky v kat. 

území Slatiňany
  9.  Dodatek č. M01/2013 ke smlouvám o využití programového 

vybavení 
10 .  Nabídku Občanského sdružení spotřebitelů TEST
11.  Zprávu o provedené kontrole dotací obdržených městem 

r. 2003–2011
12.  Dohodu o ukončení smlouvy o výkonu veřejné služby
13.  Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (prodejna 

Trpišov)
14.  2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2013

Rada města Slatiňany projednala
na 63. schůzi dne 18. 2. 2013

  1.  3. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 

  2.  Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Slatiňany (rada města 
schválila ukončení nájemní smlouvy na základě žádosti nájemce)

  3.  Uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu zemědělských 
pozemků uzavřené se společností Oseva Agri Chrudim, a. s. 

(schválen dodatek ve věci prodloužení nájmu a zpětného vy-
měření nájemného)

  4.  Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů (schváleno 
umístění dvou kontejnerů na použité oděvy, obuv a hračky 
v ulici Vítězství a v ulici Palackého)

  5.  Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb pro město 
a jím zřizované příspěvkové organizace (vybrána firma Tele-
fónica Czech Republic s nejvýhodnější nabídkou, společné ře-
šení dodavatele umožní odhadem až třetinové úspory nákladů)

  6.  Smlouvu o výpůjčce infokiosku (schválena výpůjčka infokios-
ku umístěného před radnicí)

  7.  Výběr dodavatele na stavbu veřejného osvětlení v ulici Na Os-
trově ve Slatiňanech (rada města schválila dodavatele ELPO, 
s.r.o, Hrochův Týnec s nejvýhodnější nabídkou)

  8.  Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace 
na stavbu „Cyklostezka Slatiňany – Sečská ulice (Podhůra)“ (rada 
města schválila výběr firmy Ing. Jaroslav Bureš s nejvýhodnější 
nabídkou)

Rada města Slatiňany projednala
na 64. schůzi dne 11. 3. 2013

  1.  Smlouvu o poskytnutí dotace (opatrovník)
  2.  Přijetí finančního daru pro ZŠ Slatiňany
  3.  Poskytnutí finančních příspěvků – grantů v rámci schváleného 

limitu z rozpočtu města Slatiňany na rok 
  4.  4. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2013 
  5.  Užívání Společenského domu ve Slatiňanech v roce 2012 

a stanovení výše cen za užívání Společenského domu v roce 
2013

  6.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2012 – Zhotovení projek-
tové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace – ulice 
Vrchlického ve Slatiňanech

  7.  Žádost o kácení a náhradní výsadbu
  8.  Nákup výpočetní techniky
  9. Uzavření dohody o narovnání

Vodárenská společnosti Chrudim nabízí od března 2013 možnost 
zasílání faktur za vodné a stočné v elektronické podobě. Lidé, 
kteří si tuto službu objednají, dostanou výpis faktury ve formátu 
pdf. Zákazníci, kteří mají o tuto službu zájem, musí napsat pro-
hlášení, ve kterém uvedou: odběrné místo fakturace, jméno a pří-
jmení a email. Toto prohlášení lze zaslat poštou na adresu sídla 
společnosti: Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 
626, 537 28 Chrudim nebo na email: vschrudim@vschrudim.cz. 
Po zavedení služby elektronické fakturace už nebudou zasílány 
faktury poštou.

Ing. Ilona Machačová, Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Město Slatiňany a SDH Slatiňany, žádá občany, aby se neotáčeli 
se svými vozidly před vraty hasičské zbrojnice. Byla namon-
tována nová garážová vrata a řidiči je ničí při otáčení nárazem 
do nich (hlavně tažným zařízením).
V letošním roce bude provedena výměna druhých, větších vrat, 
kde jejich pořizovací cena je velmi vysoká.
Děkujeme za pochopení.

Účet za vodu mohou lidé dostávat elektronicky

Žádost Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek v Chrudimi

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO 
KRAJE nabízí širokou škálu rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek. Mezi sortiment, který půjčovna nabízí, patří například různé 
typy chodítek, mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, 
schodolezy, sedačky na vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, 
servírovací stolky, antidekubitní matrace a rehabilitační šlapadla. 
Půjčovna je určena především osobám se zdravotním postižením, 
osobám po úrazu, seniorům a jejich rodinným příslušníkům. Po-
můcky si můžete zapůjčit za poplatek na dobu časově neomezenou. 
Centrum je otevřené od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a sídlí 
v Chrudimi v Revoluční ulici č. p. 594. Pro více informací můžete 
také zavolat na telefonní čísla 775 693 982 nebo 469 620 320.
 Autor textu: Andrea Dubcová, DiS. (sociální pracovnice)

To je název výstavy obrázků Lucie Tiché, kte-
rou můžete ještě shlédnout do neděle 31. 3. 
2013 ve Společenském domě ve Slatiňanech.
Otevírací doba je v pracovní den od 14–18 ho-
din a o víkendu od 9–12 a 13–18 hodin.
Jste srdečně zváni.

Energetická místa Slatiňan

Infocentrum Slatiňany nabízí k prodeji DVD s filmy, které se 
promítají v Interaktivním muzeu starokladrubského koně. Jed-
ná se o tématiku starokladrubští koně, porod, život, zapřahání, 
podkování a využití. Další část vypovídá o historii i současnosti 
Švýcárny, Slatiňan a o životě prof. PhDr. MUDr. Františka Bíl-
ka. Toto DVD je možno zakoupit i při návštěvě muzea. Cena 
za 1 kus je 99 Kč.

DVD Švýcárna – již v prodeji i v IC
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Milí slatiňáci, v letošním roce jsme si pro 
návštěvníky muzea Švýcárna připravili ně-
kolik novinek. Do expozice nám přibude 
nový koník. Ovšem ne jen tak nějaký, ale 
plyšový, ve velikosti středně velkého koně, 
kterého jsme si nechali na zakázku vyrobit 
u českého výrobce v Brně. Měl by sloužit 
Vám, návštěvníkům, kteří by si chtěli vy-
zkoušet, jak se správně strojí koník do zá-
přahu, tedy do takzvaného chomoutového 
postroje. A protože nebude mít jméno, zo-
pakujeme si soutěž pro děti a dospělé, jak 
ho pojmenovat. V loňské sezoně proběhla 
stejná soutěž ke koníkovi, který je nyní 
v prvním patře v boxu, svého vítěze už má 
a koník se od letošní sezony bude jmenovat 
Švýcárek.
Chystáme také jednu, nebo dvě výstavy 
v prostorách vedle promítacího sálu. Jed-
nou z nich by měla být expozice věno-
vaná Švýcárně a jejím proměnám, kde si 
na fotografiích budou moci návštěvníci 
prohlédnout, jak to s budovou bylo před 
a po rekonstrukci. Tato výstava proběhla 
již na sklonku loňského roku ve Společen-
ském domě ve Slatiňanech. Na Švýcárnu 
tato výstava patří, a vrátí se sem takříka-
jíc na místo činu. Tato výstava by měla 
proběhnout začátkem návštěvnické sezo-
ny 2013. O jejím konání Vás budeme in-
formovat nejen formou plakátů, ale také 

na webových stránkách muzea. Druhou 
výstavu intenzivně zpracováváme, pokud 
se nám vše podaří, bude to výstava věno-
vaná seriálu Dobrá voda. Ale vzhledem 
k náročnější časové přípravě není jasné, 
zda se nám to podaří již pro letošní sezonu.
Po loňské úspěšné přednášce věnova-
né slatiňanským převalákům, kterou měl 
RNDr. Evžen Kůs z pražské ZOO, jsme se 
rozhodli podobnou přednášku s panem Ků-
sem zopakovat i pro letošní rok. Ovšem ne-
zůstaneme jen u jedné, ale plánujeme i ně-
kolik dalších, na které Vás v čas pozveme.
Ve finální fázi příprav jsou také některé 
venkovní aktivity, které budou pro leto-
šek úplnou novinkou. Prostor u Švýcárny 
ozdobí během dubna skoková překážka 
ve skutečné velikosti, se siluetou koně 
ve skoku, s vyznačeným odskokem a do-
skokem, aby si každý z Vás lépe představil 
jak to při takovém skoku doopravdy je, ko-
lik takový skok měří a podobně. 

Pod Švýcárnou pak vznikne kočárová pře-
kážka, hlavně pro představu, jaké rozměry 
ve skutečnosti má a kde všude musí kočár 
se spřežením projet nemalou rychlostí. Po-
kud se nám vše podaří, poslouží také jako 
odpočinkové místo s výhledem na pastvi-
ny, kde jsou často vidět vrané kladrubské 
klisny se hříbaty.
Ti, co muzeum v minulé sezóně navštívili, 
byli doufám s prohlídkou spokojeni a ti, 
kteří to ještě nestihli nebo chtějí návštěvu 
opakovat bych chtěla pozvat k návštěvě 
v letošním roce. Je se opravdu na co tě-
šit a věříme, že Vás muzeum opět něčím 
překvapí. Nové návštěvníky uchvátí krása 
stavby samotné, expozice, dokument pro-
mítaný v prvním patře, nebo interaktivní 
část pro děti i dospělé. Snad zbývá jen do-
dat, že muzeum upoutá návštěvníky od 3 
do 100 let.
Za muzeum Švýcarna se srdečně těší

Vendula Tesařová.

Poznávejte přírodu Pardubického kraje 
 

 
TURISTICKÝ ODDÍL 

TJ Sokol Polabiny, Pardubice 
pořádá 

 
 

 20. dubna 2013 
 

 

  
 

START:  od  7:00 do  9:30 hod. – železniční stanice ČD Slatiňany  
CÍL:        do 17:00 hod. – MOTOREST BONET, T. G. Masaryka 786, Slatiňany 
PODPORUJÍ: Magistrát města Pardubice 
 Úřad městského obvodu Pardubice II - Polabiny 
TRASY PĚŠÍ: 9 km (pro děti s rodiči, lze zkrátit na 5 km), 15 km, 28 km a 33 km 
MAPA: EDICE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 45,  6. vydání 2012, 
 název: ŽELEZNÉ HORY, turistická mapa 1: 50 000  
 
Telefon na organizátory pochodu:  
 před pochodem 466 400 486, 722 108 587, 605 205 500,  605 157 707 
                             v průběhu  pochodu 722 108 587, 605 205 500,  605 157 707 
 

 
 

PODROBNÉ INFORMACE NA  www.tjpolabiny.cz 
 
 
                                                                                
 
 

Novinky ve Švýcárně

Čtenáři naší knihovny nám 
poskytují dobré tipy a ná-
měty na knihy, které si ob-
líbili, a které by doporučili 
k přečtení i ostatním. Ti, 
kteří nám svůj názor a od-
kaz na zajímavou a pouta-
vou knížku ještě nezaslali, 
prosíme, aby si našli chvi-
ličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím 
e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdy-
koliv učinili. My budeme mít větší množ-
ství výběru oblíbených titulů mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé 
z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Knižní tituly pro dospělé čtenáře:
Jakoubková, Alena – Poslední tango 
s Carmen
Simmel, Johanes, Mario – Muž, který ma-
loval mandlovníky
Knižní tituly pro mládež:
Burdová, Michaela – tetralogie Křišťály 
moci – další díl – Minotaurus 
Brezina, Thomas C. – Případ pro tebe 
a KLUB TYGRŮ – další díly
Pro naše nejmenší: 
Porebská, Hana – První obrázkové čtení
Daynes, Katie – Jedinečná planeta země

Měsíc s pěknou knihou
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Známý básník a zajímavý pěvecký sbor 
vystoupí na 105. Laskavém večeru. LV se 
opět vrátí ke své tradici, tedy ke smíšené 
literárně hudební podobě. Navštíví nás 
brněnský básník a spisovatel Martin Rei-
ner (jeden čas psal také pod jménem Plu-
háček). Je autorem asi deseti básnických 
sbírek, novely i románu. Má za sebou také 
bohatou publicistickou činnost. Martin 
Reiner se narodil v roce 1964, studoval 
vysokou vojenskou školu, ale nedokončil 

ji, naopak strávil osm měsíců ve vězení. 
V současné době dokončuje román o bás-
níkovi Ivanu Blatném.
Po listopadu 1989 řídil nakladatelství Pe-
trov, v roce 2006 založil nakladatelství 
Druhé město. Je aktivním organizátorem 
kulturních akcí a své básně četl na mno-
ha významných básnických festivalech 
v mnoha zemích světa. Jeho sbírky byly 
přeloženy do šesti jazyků. 
Kiesse Nzamba je pěvecký sbor, kte-

rý pod vedením Ilony Štorkové působí 
od roku 2011 na chrudimském gymnáziu 
a jehož repertoár tvoří hlavně africké spi-
rituály. Sbor má v plném počtu 18 členů, 
zpěváků a bubeníků. A co znamená ten 
podivný název? Kiesse je štěstí a Nzamba 
je slon. Tak tedy „Šťastný slon“. Anebo 
prý také „Hodně štěstí, slone“ či „Slone, 
směj se“. Vyberte si. 
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 11. 
dubna. Jako vždy od 19 hodin. z.j.

POZVÁNKA NA 105. LASKAVÝ VEČER
MARTIN REINER a KIESSE NZAMBA

Jako každý rok, je čas bilancovat 
úspěchy či neúspěchy našich závodních 
týmů za uplynulou sezonu, a tak se s námi 
poohlédněte, jaký že rok 2012 byl.

V loňském roce měla MO ČRS Sla-
tiňany v ligových soutěžích – celkem 2 
týmy, přičemž oba týmy bojovali v nej-
vyšší soutěži Lovu ryb udicí v disciplíně 
přívlač – v Extralize. V této soutěži se pra-
videlně utkává nejlepších 12 týmů z celé 
republiky, přičemž každý rok poslední dva 
týmy sestupují do nižší soutěže, kterou je 
první liga. S celkem každoroční pravidel-
ností padají do nižší soutěže týmy, které 
se v předešlém roce do nejvyšší soutěže 
probojovaly jako nováčci a náš „B“ tým 
se pokusil toto pravidlo prolomit. 

V soutěži již tradičně náš „A“ tým 
– Berkley TEAM Slatiňany ve složení 
Michal Tichý a Tomáš Tichý bojoval 
o přední pozice, zatím co tým Slatiňa-
ny „B“ ve složení Pavel Brůžek, Edu-
ard Tichý a Kateřina Brůžková si dali 
jako hlavní cíl udržet se v soutěži. A jak 
to probíhalo? Při prvním závodě, který 
se konal 23.–24. 6. 2012, jsme všichni 
poměřili své síly na Labi v okolí města 
Poděbrady. Po dvou dnech závodu skon-
čil náš „A“ tým na 1. místě, ale náskok 
na druhý tým v pořadí byl pouze jedno-
bodový. „B“ tým měl však do závodní 
sezony ten nejhorší možný start, kdy 
hned v prvním kole uzavíral celé startov-
ní pole. Na omluvu možno snad dodat, 
že Eda Tichý měl na udici snad proza-
tím největší při závodech zapřáhnutou 
rybu – sumce v délce minimálně 150 cm. 
Bohužel na jemné nářadí byl sumec úspěš-
nější a vzájemné poměřování sil ukon-
čil po půlhodinovém souboji vítězným 
úprkem do hlubiny. Další kolo se kona-
lo ve dnech 30. 6.–1. 7. 2012 na říčce 
Blanici a řece Sázavě v okolí Českého 
Šternberka, kde se nedařilo ani jedno-
mu z našich týmů. A výsledek? Tým „A“ 

vybojoval až 7. místo a „B“ tým se umís-
til hned v závěsu na 8. místě. Celkové 
umístění po dvou kolech bylo pro tým 
„A“ – 3. místo se ztrátou pouhých 4 bodů 
na vedoucí tým, ale tým „B“ si o moc 
nepolepšil. Poslední kolo proběhlo ve zna-
mení celoročních problémů s počasím 
a velkou vodou, a právě proto muselo 
být rozděleno do dvou samostatných jed-
nodenních závodů – nejprve 25. 8. 2012 
na Úhlavě u Klatov, odkud nás vyhnala 
povoděň způsobená přívalovým deštěm, 
a poté na Tiché Orlici v Chocni dne 8. 9. 
2012. Zde oba naše týmy slušně zabojo-
valy a tým „A“ v tomto kole opět zvítě-
zil a tým „B“ obsadil 7. místo. Celkové 
umístnění našich týmů pro rok 2012 byl 
pak následující: „A“ tým – 2. místo se 
ztrátou 3 bodů na vítěze Extraligy a „B“ 
tým – 11. místo, což v konečném důsled-
ku znamená, že „B“ tým pro rok 2013 
sestoupil do 1. Ligy, a tak se ani našemu 
týmu nepodařilo prolomit zažité pravidlo 
nováčků extraligy.
Mistrovství republiky

Loňské mistrovství ČR proběhlo 
ve dnech 15.–16. 9. 2012 na záludné řece 
Otavě u Tábora. Ve východočeském repre-
zentačním týmu jsme pak měli celkem 
3 zástupce, kterými byli: Tomáš Tichý, 
Pavel Brůžek a Kateřina Brůžková. Jako 
v minulých letech mělo Mistrovství ČR 
mezinárodní podtitul. V užším závodě tým 
východočechů získal titul Vícemistra ČR 
2012, kdy skončil jako druhý za týmem 
jižní Moravy. V širším závodě tedy včetně 
zahraničních týmů obsadil východočeský 
tým mužů 3. místo. V jednotlivcích se 
pak prosadila pouze zástupkyně něžného 
pohlaví a v kategorii žen obsadila Kateři-
na Brůžková nádherné 2. místo.
Mistrovství světa – Polsko

Vrcholem loňské sezóny pak samo-
zřejmě bylo MS, které se uskutečnilo 
v Polsku na řece Bóbr nedaleko městečka 

Jelenia Góra ve dnech 22.–27. 5. 2012. 
Celkově se závodů zúčastnilo 14 národ-
ních týmů a v českém národním týmu 
nás zastupoval Michal Tichý s asistentem 
Pavlem Brůžkem. Vlastní závody pak pro-
běhly dvoukolově, tedy dva dny po sobě, 
kdy každé kolo se skládalo ze čtyř samo-
statně bodovaných rotací po 45 minutách. 
Mistrovství světa se stále více vyrovnává 
a rozhodují zde i ty nejmenší chyby. Není 
jen o chytání ryb, ale rozhoduje především 
souhra závodníka se svým asistentem 
a zvolená taktika. Je to také o velkém a to 
opravdu velkém běhání v terénu kolem 
řeky. Na rozdíl od závodů pořádaných 
v rámci ČR se na MS počítají jen kusy 
ulovených ryb, a ryby se neměří. Po prv-
ním dnu byly výsledky českého týmu fan-
tastické, neboť měl značný náskok před 
druhým v pořadí, nicméně druhý den pro 
český tým nedopadl nejlépe a náš tým se 
propadl až na celkové 3. místo, přičemž 
na 1. místo český tým ztrácel pouze 4 
body. Jen pro představu, jak málo to bylo, 
uvádím, že vítězný tým Ruska měl součet 
umístění z 32 výsledků 200,5 bodů a tým 
ČR 204,5 bodů, což mohla být v někte-
ré z rotací kteréhokoli našeho závodníka 
pouze jedna jediná ryba.
Slovo závěrem

V roce 2013 čeká oba naše týmy řada 
těžkých bojů v rámci Extraligy a 1. ligy 
a to hned v několika závodech. Čekají nás 
závody MiČR, množství pohárových závo-
dů a možná se některý z našich závodníků 
zúčastní i letošního mistrovství světa tento-
krát u nás v ČR na řece Jihlavě. Doufejme, 
že se našim závodníkům bude dařit ales-
poň tak dobře jako v roce minulém.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří nám drželi a drží pěsti a zároveň 
i všem sponzorům. Všem mnohokrát 
děkujeme.

Za závodní týmy MO ČRS Slatiňany
s pozdravem Petrův Zdar, Tomáš Tichý.

Závěrečná zpráva závodních týmů LRU Přívlač Slatiňany za rok 2012
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Tento filigránský objekt je zmenšeným modelem středověkého 
sídla a vznikl z podnětu kněžny Vilemíny Auerspergové (1857–1909), 
jejíž podobiznu vidíme na obr. č. 1. Plánek hradu navrhl pro pí kněž-
nu stavitel a neogotik F. Schmoranz a situoval jej na skalku při okraji 
lesa poblíž Švýcárny. Stalo se tak ještě před koncem 19. století. 

Záměrem této atrakce bylo potěšení a zábava šlechtických rato-

lestí ze zámku, oslovované jako princezny či prince. Vilemína tehdy 
nemohla tušit, že i po více než sto letech bude Kočičí hrádek patřit 
k nejnavštěvovanějším ve Slatiňanech, ba přímo k poutním místům 
rodičů s dětmi o víkendech za hezkého počasí.

Vyčnívající skalní výchoz, poutající svým tvarem, byl využit 
ke stavbě minihrádku tak, že se obtočil hradební zdí s cimbuřím, 
do níž se včlenily valcové a hranolové věže. Hlavní věž se umístila 
v nejvyšší poloze a má širší vstupní otvor k úkrytu dítěte. Ta nahra-
zovala obytnou část namísto hradního paláce, který tu chybí. Vstupní 
branka s gotickým portálkem je dole, umožňující prolézání dětí 
na nádvoří sevřené hradbami, jak dokládá obr. č. 3.

V loňském roce koncem března došlo k úmyslnému poškození 
hrádku. Tento politováníhodný čin byl prezentován v médiích včetně 

televize. Řádění vandalů nebyla ušetřena ani hlavní věž (obr. č. 2). Je 
třeba ještě dodat, že se tak stalo poprvé za jeho víc než stoleté existence.

Odhadovaná škoda radnicí, která sama před deseti lety zajišťo-
vala jeho opravu, činila přibližně 40 tisíc Kč. Přestože tento případ 
vyšetřovala policie, nebyli viníci dopadeni a potrestáni Na jeho opra-
vu byla pak vypsána veřejná sbírka v květnu 2012, která umožnila 
včas provést zacelení poškozených míst hrádku včetně nových nátě-
rů za necelých 30 tisíc účtovaných od chrudimské firmy Pluto, a tak 
jej zpřístupnit týden před letními prázdninami. Důrazné varování 
před kazisvěty sděluje poutač, upozorňující na to, že poškození této 
kulturní památky se trestá pokutou do 2 mil. Kč.

Do seznamu nemovitých kulturních památek byl Kočičí hrá-
dek zapsán pod položkou 980/13 v roce 1964. V roce 1992 byl 
kvůli rostoucímu cestovnímu ruchu zpřístupněn turistickým zna-
čením od zámku a roku 1998 i naučnou stezkou pod stejným 
názvem. Její délka je 2 km a má 9 zastávek s panely, na nichž je 
text s obrázky, přibližující půvaby zdejší krajiny, nesoucí výrazné 
rysy po činnosti našich předků na jejím povznesení. V roce 2008 
byla stezka inovována členy Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody z Nasavrk.

Poslední obrázek č. 4 pochází od kreslíře a humoristy Míry 
Alexy, vystihující trefně skutečnost, čí je Kočičí hrádek opravdovým 
domovem. Ing. Milan Vorel

obr. č. 3

obr. č. 4

obr. č. 1

obr. č. 2

Kočičí hrádek je oblíbeným cílem školních výletů žáků nižších tříd



6

Klub českých turistů Slatiňany v Pardubicích
V sobotu 2. března jsme s naším klu-

bem byli na výletě v Pardubicích. Pro-
cházkou Polabinami a kolem soutoku Labe 
s Chrudimkou jsme mířili k zámku. Ve slu-
nečném počasí byl pěkný výhled na „Par-
dubický Norimberk“ i na zámek se skupi-
nou pávů na nádvoří. 

My jsme nejprve zašli do Východo-
české galerie, kde je v přízemí stálá výstava českého umění. 
Ve druhém podlaží je v současnosti výstava obrazů z obrazárny 

Městského muzea ve Skutči, kterou z podstatné části tvoří dar 
skutečského podnikatele a sběratele Jana Zvěřiny. Zájmem Jana 
Zvěřiny i jeho mladšího bratra Josefa byla umělecká díla 19. 
a počátku 20. století. A tak jsme tu viděli např. krajiny Antonína 
Chittussiho, Josefa Navrátila, nebo Adolfa Kosárka, práce Jaro-
slava Čermáka , Karla Purkyně, Joži Uprky nebo akvarel Josefa 
Mánesa.

Potom jsme se už přesunuli do objektu Východočeského 
muzea, na výstavu Kavárny a cukrárny, fenomén společenského 
života. Tady se návštěvníkům představuje řada předmětů spoje-

ných s tímto prostředím a tak jsme tu mohli nahlédnout do tajem-
ství cukrárenské výroby i do kaváren z prvorepublikové doby . 
Součástí akce je výstava zajímavých fotografií, které předvádějí 
kávu od zasetého zrnka až po voňavou kávu v šálku. Ostatně tu 
jsme tady i rádi ochutnali.

Další výstava – 90 let hokeje v Pardubicích nám ukázala 
historii místního hokeje od jeho počátku na Matičním jezeře 
až po současnou halu i úspěchy hokejového týmu. Je tu řada 
exponátů např. teď už historické brusle, dresy, medaile, ale i pro-
středky na úpravu ledu. Na tom všem je vidět veliký rozdíl, který 
v průběhu doby vznikl. Však to vidíme i na našich snímcích. 

Výstava Keltové ve východních Čechách je instalována hned 
vedle krásných rytířských sálů. Už v nich na každého dýchne 
historie, ale na výstavě o Keltech se dostaneme do časů daleko 
dávnějších. Vždyť jejich kořeny sahají až do 2. tisíciletí př. n. 
l. Tady byly předměty z různých dob jejich historie – nástroje, 
zbraně, šperky, keramika. A to všechno je zajímavá informace 
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Zveme všechny na již 7. ročník Slatiňanského pozastavení, který se 
bude konat v areálu zámeckého parku před hřebčínem, a to v sobo-
tu 25. května 2013. Je připraven bohatý kulturní program i řeme-
slný jarmark. Už před 9 hodinou je pro nejmenší připravena lout-
ková pohádka, během dopoledne se na pódiu vystřídají děti z naší 
ZUŠ, dětské soubory Formánci, Barunka, Sejkorky i Motýlí křídla. 
Kolem oběda můžete shlédnout vystoupení souboru STEP, jehož 
členové jsou klienti z Domova sociální péče a zajímavé bude jistě 
vystoupení skupiny Artrosa. V další části se můžete těšit na zají-
mavou prezentaci místního hřebčína. Jsou pro vás připraveny nejen 
prohlídky stájí a jízdy kočárem, ale i např. čtverylka v dámských 
sedlech, klasická drezurní ukázka, kočárový tandem i barokní 
ukázka. Po obědě přivítáme Dechovku při ZUŠ Chrast, národo-
pisný soubor Formani a folklorní soubor Moták, děti z tanečního 
oboru ZUŠ a taneční soubor Ignis Slatiňany. O závěrečnou tečku se 
postará mezi 17–18 hodinou skupina Pink elephant. Na jarmarku 
naleznete zboží nejrůznějších prodejců včetně celodenního občer-
stvení. Nabízet budou keramiku, batikované i kožené zboží, ka-
belky, vazby a dekorace ze sušiny, svíčky, oříšky, tibetské šperky, 
klobouky, broušené sklo, šité dekorace, výrobky ze dřeva, z kovu 
i hedvábí atd. Své řemeslo ukáže dráteník i další řemeslníci. Z ob-

čerstvení se můžete těšit navíc i na nejrůznější dobroty jako je tr-
delník, cukrová vata, zmrzlina a také výrobky z pekárny. A bude se 
opět malovat na obličej. Po celý den vás také zveme nejen do par-
ku, ale i do muzea Švýcárna nebo na zámek, třeba tam pro Vás 
připravili zajímavé prohlídky s žokejkou Latou.
Více info na www.slatinany.cz, http://infocentrum.slatinany.cz či 
plakátech.

o jejich způsobu života. Byli to lidé, kteří se obklopovali i hez-
kými a luxusními předměty. Oni své hospodářství rozvinuli tak, 
že bylo opravdu na vysoké úrovni a pozoruhodná doba laténská 
byla přímo na vrcholu pravěkého vývoje oblastí, ve kterých žili. 
K největšímu rozkvětu docházelo v období 500 až 100 let př. Kr. 

V expozici jsme se také setkali např. se zajímavým materiá-
lem, který Keltové používali k výrobě šperků. Byl to sapropelit 
neboli švartna. Je to organogenní usazenina, podobná břidličné 
hornině, která se vyskytuje v nadloží černého uhlí. Ještě dosud 
se takové ozdoby zhotovují a nástroje k tomu se po celé věky 
nezměnily. Pro Kelty má tento šperk hodnotu nejen v tradici, ale 
i pro svou magickou tmavou barvu a pozitivní energii. 

Na konci prohlídky jsme byli upozorněni, že tento den už je 
výjimečně otevřena zrestaurovaná kaple Tří králů. Ta začne být 
součástí historicky zaměřených návštěv zámku. Využili jsme této 
příležitosti a je to opravdu další místní pozoruhodnost. Kapli zří-
dil na přelomu 15. a 16. století Vilém z Pernštejna, její vybavení 
je ale z pozdější doby – většinou z 18. století.

Na zámku je však ještě několik stálých výstav – Příroda 

východního Polabí, Hračky, Sklo aj. Ty všechny jsme při dřívěj-
ších výletech nejednou viděli a tak jsme je tento den už vynechali. 

Pardubický zámek ale ukrývá ještě jedno tajemství – pro-
tiatomový kryt, který je schovaný v zámeckých valech. Podle 
informací je i toto velmi zajímavé a tak se sem zase někdy 

vypravíme. Je totiž pro nás vždycky motivem něco nového 
objevit a uvidět .

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Městská knihovna připravila pro děti předškolního i školního 
věku „Jarní velikonoční soutěž“. Ti, kteří se zúčastnili, mají nebo 
budou mít svá dílka vystavená v prostorách dětského oddělení 
naší knihovny a ty nejhezčí z nich budou odměněni. Prohlédnout 
si je zde budete moci do 10. dubna.

Opět mezi nás přijíždí skupina Čtveráci s kapelníkem Jarkem No-
vákem a ve Společenském domě zahraje k poslechu Vaše oblíbené 
písničky. Přijďte v pátek, 12. dubna od 16 hodin, jistě Vás čeká 
fajn odpoledne… Vstup zdarma.

Soutěž knihovny

Čtveráci

Slatiňanské pozastavení
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Realitní kancelář 
Tel.: 723350181 
intus.rk@seznam.cz 

se sídlem 
Klášterní 601, 538 21 Slatiňany 

 
Na trhu s nemovitostmi jsme od roku 1992. 

Zajišťujeme prodej, koupi, pronájem, směnu 
nemovitostí, vč. právních služeb, 

štítky energ. náročnosti budov a bytů. 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pra-
covní příležitost.

Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
  Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepo-

škozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů

  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem 
znehodnotí

  znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

dne: ČTVRTEK 4. dubna 2013

čas: od 9.00 do 17.00 hodin

místo: SLATIŇANY – Městský úřad – DVŮR

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov

Prodejna Chrudim
Tovární 1112, 537 02 Chrudim
tel.: 469 775 194, mob.: 774 410 132
e-mail: chrudim@excaliburarmy.cz
Provozní doba: Po – Pá 7.30 – 16.30, So  8.00 – 11.00

Prodejna Slatiňany
T. G. Masaryka 429, 538 21 Slatiňany
tel.: 469 682 588, mob.: 775 708 296
e-mail: slatinany@excaliburarmy.cz
Provozní doba: Po – So 8.00 – 17.00, Ne  13.00 – 18.00

Prodej vojenského výstrojního materiálu
ARMY SHOP

Znehodnocené zbraně

AirsoftArmádní výstroj

www.earmyshop.cz

Ve dnech 8. a 9. dubna 2013 bude patřit chrudimské divadlo Karla 
Pippicha žákům ZUŠ Slatiňany. V pondělí 8. 4. se od 17.00 hodin 
uskuteční vystoupení hudebních souborů naší školy. Veřejnost se 
může těšit na vystoupení pěveckých sborů, smyčcových, fl étno-
vých a kytarových souborů aj. Úterý 9. 4. dopoledne bude, jako již 
tradičně, patřit vystoupení tanečního oboru naší školy a hudební 
skupině TRS pro školy. 
Odpoledne se v 17.00 hodin uskuteční vystoupení pro veřejnost. 
Na úvod se představí skupina TRS, poté bude následovat vystou-
pení Formánků a pak se představí všechny skupiny tanečního 
oboru.
Děti se na tato vystoupení se svými učiteli poctivě a svědomitě 
připravovali, a to nejen na svých hodinách, ale na víkendových 
soustředěních. 
Vstupenky na obě vystoupení jsou v předprodeji v pokladně diva-
dla K. Pippicha a v infocentru na náměstí v Chrudimi. Těšíme se 
na vaší návštěvu!

Petr Šotta

ZUŠ vás zve do divadla Karla Pippicha

Naše úspěšné fl étnistky – vítězky okresního kola soutěže ZUŠ 
ve Skutči


